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Щодо оплати праці в закладі дошкільної освіти

У Міністерстві освіти і науки розглянули Ваш запит на отримання 

публічної інформації від 25.09.2020 (реєстр. № ЗПІ-Л-1164/0-20 від 

28.09.2020) щодо встановлення тарифного розряду працівнику закладу 

дошкільної освіти, який працює вихователем і має ще педагогічне 

навантаження вчителя-логопед а та практичного психолога у цьому закладі.

У черговий раз звертаємо Вашу увагу, що відповідно до статті 1 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) публічна 

інформація -  не відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 

виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 

чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 

Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону запит на інформацію 

-  не прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні.

Разом з тим зміст, вказаних у Вашому запиті питань, свідчить про 

необхідність надання роз’яснення окремих положень чинного законодавства 

України. Тобто, він не є інформаційним запитом та підлягають розгляду як 

звернення у встановлений законодавством строк.

Ваші запитання до Міністерства освіти і науки стосовно надання 

роз’яснення окремих положень чинного законодавства України можна 

надсилати на e-mail для звернення громадян: ez@mon.gov.ua.

Також інформуємо, що пунктом 1 частини п ’ятої статті 19 Закону 

передбачено, що запит на інформацію має містити ім’я (найменування) 

запитувача.

Відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України ім’я фізичної 

особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені 

та по батькові, якщо Ж Ш У  аб° звичаю національної
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Проте у Ваших запитах не зазначена така інформація, і згідно із статтею 

22 Закону Міністерство освіти і науки має право відмовити Вам у 

задоволенні запиту, оскільки запитувачем не дотримано вимог до запиту на 

інформацію, передбачених частиною п ’ятою статті 19 Закону.

Стосовно порушених у Вашому запиті питань повідомляємо, що 

оплата праці педагогічних працівників закладів освіти здійснюється 

відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993 № 102 (зі змінами) Слід зазначити, що дана Інструкція 

застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, 

визначеним у наказі Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 

№ 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ», який розроблений відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери».

У додатку 9 до наказу № 557 визначені тарифні розряди, за якими 

здійснюється оплата праці педагогічних працівників закладів дошкільної

освіти.

Присвоєння категорії та встановлення тарифного розряду 

здійснюється за наслідками атестації. Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників України затверджене наказом Міністерства освіти 

і науки України від 06.10.2010 № 930.
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